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 إتفاقية المساعدة الطارئة لمجالسة األطفال وإستمارة الطلب
 (ينبغي تقديم هذه اإلستمارة يومين على األقل قبل موعد انعقاد المجالسة)

 ____________________________) :"الولي"إسم الراشد الذي سيتم اإلعتناء بأطفاله (

 رقم هاتف الولي: ________________________

 إسم الحاضن أو الطفل مقدم الرعاية الذاتية: ____________________________________________

 أسماء األطفال وأعمارهم: _________________________________________ 

 _____تاريخ هذا الطلب: ______________

 وافق الحاضن على أن يكون مسؤوًال عن الطفل أو األطفال.

الحاضن مسؤول عن معرفة أية معلومات ضرورية مثل األدوية الالزمة، أوقات القيلولة، أوقات النوم، اإلحتياجات الخاصة، وما إلى ذلك 
 قبل مغادرة الولي.

يتهم واإللتزام بقوانين البرنامج بخصوص مجالسة األطفال على أفضل سيقوم الحاضن برعاية الطفل أو األطفال المخصصين له/لها برعا
 وجه.

 سيقوم الحاضن والولي بملء األجزاء المخصصة لهما من النموذج القياسي لبيان معلومات عن الطفل عند المساعدة الطارئة
 )EA Child Information Sheet إدارة اإلسكان وتطوير المجتمع ) وإعطاء نسخ لموظفي المأوى لتعيين مأوى أو موظفي
)DHCD أو الفندق لتعيين الفندق قبل موعد مجالسة األطفال (الجزء العلوي فقط) وبعد مجالسة األطفال (النموذج كامال). سوف يوجه (

 ). DHCDموظفي الفندق كافة النماذج الُمستلمة إلى إدارة اإلسكان وتطوير المجتمع (

بل موعد دورة مجالسة األطفال حول ترتيبات مجالسة األطفال ومحادثة بعد دورة المجالسة عن كيف سيقوم الحاضن والولي بمحادثة ق
 كانت الدورة.

إذا تعرض الحاضن لمشكل في الوقت الذي يجالس فيه األطفال، يمكن للحاضن الذهاب إلى موظفي المأوى للحصول على الدعم 
، أو FORل الوصول إلى ولي الطفل، أو منسق الالجئ االنتقالي، أو زائر أسر والمساعدة. في الفنادق، ينبغي على الحاضن أن يحاو

، إذا لزم األمر. ال يمكن اإلعتماد على موظفي الفندق للحصول على الدعم. سيقوم الولي أو HomeBaseفي الفندق،  EAموظفي دعم 
 أيضا بتقديم معلومات حول طريقة اإلتصال به في حاالت الطوارئ.

 اضطر الحاضن إللغاء موعد مجالسة األطفال، فإنه سوف يقوم بإعالم الولي في أقرب وقت ممكن. إذا

 يدرك الحاضن أن مجالسة األطفال مسؤولية هامة جًدا ويقر فهمه لألنظمة، والقوانين، واألدلة اإلرشادية لمجالسة األطفال الخاصة بإدارة
 ).DHCDاإلسكان وتطوير المجتمع (

ي الولي اإلذن للحاضن بتقديم خدمات مجالسة األطفال لطفله أو ألطفاله وفًقا لألنظمة، والقوانين، واألدلة بموجب هذا يعط
 ).DHCDاإلرشادية لمجالسة األطفال الخاصة بإدارة اإلسكان وتطوير المجتمع (

لقانون، يتنازل الولي من ناحيته يدرك الولي أنه المسؤول الرئيسي عن صحة، وسالمة، ورفاهية طفله أو أطفاله. في أقصى حدود ا
، والمتعاقدين معها، والفنادق  وناحية أي من األطفال القاصرين عن أي حق في رفع دعوى قضائية ضد إدارة اإلسكان وتطوير المجتمع

 لمجالسة األطفال. عن أي إجراءات، أو تصرف أو إهمال من قبل حاضن أو أثناء، أو ناتجة عن، ترتيب معتمد  EAالُمستلمة لحجوزات 

إذا طلبت حاضن  يجب الموافقة مسبًقا على جميع إتفاقيات مجالسة األطفال بغض النظر عن طول المدة التي سيكون فيها الولي بعيًدا.
أطفال قبل أقل من يومي عمل، تحتاج إلى شرح أسباب عدم تقديمك الطلب قبل ذلك. إذا تركت طفلك مع جاضن بعد تقديم طلب في وقت 

) رفض طلبك بعد أن كنت قد غادرت DHCDأخر ولم تحصل على الموافقة قبل أن تغادر، يمكن إلدارة اإلسكان وتطوير المجتمع (مت
يمكن أن يتم رفض طلب مجالسة  وتجد أن مجالسة األطفال تشكل انتهاكا للقوانين. يمكن أن يؤدي هذا إلى إنهاء فوائد اإليواء الخاصة بك.

 لكتابة.األطفال لسبب وجيه با
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 2إتفاقية المساعدة الطارئة لمجالسة األطفال وإستمارة الطلب، الصفحة 
 

 التاريخ أو التواريخ التي سوف تتم فيها مجالسة األطفال: _________________________________________
 )"المدرسةكل يوم قبل أو بعد "أو  "كل يوم ثالثاء وأربعاء"أو  "سبتمبر "4(على سبيل المثال، 

 
 من: ___________صباًحا/مساًءا      إلى: ______________صباًحا/مساًءا

 
 إسم وعمر الحاضن:  _________________________________________

 
 أسماء وأعمار األطفال الذين ستتم العناية بهم: ________________________________________

 
 ألطفال: ___________________________ المكان الُمتفق عليه لمجالسة ا

 
 إسم الشخص لإلتصال به في حاالت الطوارئ: _______________________________________

 
 رقم الهاتف لإلتصال به في حاالت الطوارئ: __________________________________________________

 (هذا هو الشخص الذي سوف يتصل به الحاضن في حال وجود مشكلة، لذلك ُيرجى التأكد من أن هذا الشخص سيكون متاًحا). 
 

رسالة خاصة (الحساسية من الغذاء، أو األدوية، أو البيئة: يجب ذكر أسباب طلب المجالسة الليلية لألطفال إذا انطبق الحال: يجب ذكر 
مع إشعار قبل أقل من يومين إذا انطبق الحال) أسباب طلب مجالسة األطفال 

____________________________________________________________________________  
 

____________________________________________________________________________ 
 

 توقيع الولي
 

أوافق على أن أوفر للحاضن حفاضات، أو مالبس إضافية، أو طعام خاص، أو أي مواد ضرورية أخرى. أوافق على أن أوفر للحاضن 
 أيضا إرشادات بشأن جداول التغذية، وجداول القيلولة والنوم، وأية إرشادات أخرى ضرورية لرعاية طفلي أو أطفالي.  

 
، أمنح ثقتي للحاضن المذكور أعاله للحفاظ على سالمة ورفاهية طفلي (أطفالي)، وأؤكد أن المأو أدرك أنه من خالل توقيع هذه االستمارة

) غير مؤذية إذا ما DHCD) وإدارة اإلسكان وتطوير المجتمع (EAى، الفندق أو غيرها من أماكن اإليواء عند المساعدة الطارئة (
  أصيب طفلي (أو أطفالي) أو لم تتم العناية به كما أرغب.

 
 توقيع الولي: ____________________________________________________________ 

 
 توقيع الحاضن

 
أنا، المدعو(ة)________________________، أقر بموافقتي على مجالسة األطفال المذكورين أعاله. أقر أيضا بأنني مؤهل(ة) 

 ين واألنظمة المعمول بها لمجالسة األطفال في المأوى أو الفندق.لمجالسة هذا الطفل (هؤالء األطفال) وأنني أدرك القوان
 

 توقيع الحاضن: ______________________________________________________________
 

  ):DHCDتوقيع موظفي المأوى أو إدارة اإلسكان وتطوير المجتمع (
 _______التاريخ: __________            ____________________________________________

 (بالنسبة للموافقة على الحاضن ووقت ومكان خدمات مجالسة األطفال فقط)
 

  _________________ هذا النموذج: _) الموقعين على DHCDإسم موظفي المأوى أو موظفي إدارة اإلسكان وتطوير المجتمع (
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0B بيان معلومات عن الطفل عند المساعدة الطارئة 

الجزء العلوي قبل موعد مجالسة األطفال، مع نسخة منه إلى الحاضن ونسخة لموظفي المأوى لتحديد األماكن أو نسخة لموظفي  يتم ملء
 ) وموظفي الفندق.DHCDإدارة اإلسكان وتطوير المجتمع (

 ) للموافقة عليه:EAالطارئة () ولموظفي المساعدة "الولي"للتعبئة من طرف الراشد في العائلة الذي ستتم مجالسة طفله أو أطفاله (
 ___يخ أو التواريخ: _____________أسماء األطفال: _________________________________________ التار

 
 التاريخ الذي تم فيه ترك الطفل (أو األطفال) مع الحاضن (أو تاريخ بداية الرعاية الذاتية): ______________ 

 
 ____________ الوقت المقرر للعودة/اإلنتهاء

 
 _____________________________________إسم ورقم هاتف الشخص لإلتصال به في حاالت الطوارئ: _____

 
 _______ ____المكان الُمتفق عليه لمجالسة األطفال: ____________________

 
 آخر مرة تم فيها إطعام الطفل أو األطفال: ____________________________

 
 تم فيها تغيير الحفاضة للطفل/األطفال أو ذهابهم إلى الحمام: ___________________________ آخر مرة

 
 برامج الوجبات: ____________________________

 
 حفاضات للطفل الواحد (إذا انطبق الحال)؟ ________ وفرت مالبس إضافية؟ ________ 3توفير 

 
أو بيئة): رسالة خاصة (حساسية من غذاء، أو أدوية، 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

 يع الولي: ____________________________________________________________ توق

يتم ملء الجزء السفلي بعد انتهاء دورة مجالسة األطفال، مع نسخة للولي أو الوصي ونسخة لموظفي المأوى لتحديد األماكن أو نسخة 
يوجه موظفي الفندق النسخ الُمستلمة إلى إدارة اإلسكان ) أو موظفي الفندق. سوف DHCDلموظفي إدارة اإلسكان وتطوير المجتمع (

 ).DHCDوتطوير المجتمع (
 للتعبئة من قبل الحاضن:

 _تم تغيير الحفاضة عند: ________________________________________________________________
 

 ________________تعليقات طبية/صحية: __________________________________________________
 

______________________________________________________________________________ 
 

 __________الطعام/الوجبات الخفيفة: ______________________________________________________
 

 ال �نعم  �تفق عليه؟  الوقت الذي عاد فيه الولي: ________________ هل كان هذا بعد الوقت المُ 
 

 ____): ______________أية مشاكل؟ (مثل، هل كان هناك ما يكفي من الحفاضات، الحفاضات غير كافية، سقط الطفل، وما إلى ذلك
_______________________________________________________________________________ 

 
 _________________________________________________________________________التعليقات: 

_______________________________________________________________________________ 
 

 توقيع الحاضن: ____________________________________ التاريخ: ____________________
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